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Víte, že... 
turistická sezona se v Jindřichově Hradci 
tradičně zahajuje cyklistickou vyjížďkou 
Přes kopec na Hradec aneb Jindřicho- 
hradecký pedál, v jejímž cíli čeká účastníky 
losování o hodnotné ceny?

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec nabízí kromě svých populárních historických památek taky návštěvu Domu gobelínů, 
kulturních tradic a  řemesel. Smyslem a  cílem expozice je uchování národního kulturního dědictví, udržení 
tradičních technologií tkaní ručním způsobem, vytváření a prezentace sbírek. V Domě gobelínů si návštěvníci 
mohou na tkalcovském stavu sami vyzkoušet svou zručnost a nudit se zde nebudou ani děti. Dalším lákavým 
zastavením je prohlídka Muzea fotografie a  moderních obrazových médií. V  jeho sbírkách jsou zastoupeny 
práce předních domácích i zahraničních autorů, ale i neznámých fotografů. V pasáži Obchodně–medicínského 
centra sv. Florián lze zhlédnout unikátní aqua show – nádhernou podívanou, v níž se prolínají světelné efekty, 
videoprojekce a obrazce tvořené kapkami vody s tóny působivé hudby.

Město Jindřichův Hradec, Informační středisko                            
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 363 546, fax: 384 361 503
e-mail: info@jh.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách. www.infocentrum.jh.cz, www.jh.cz
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leden

Carmina Burana www  .  ticket-art.cz

České doteky hudby – hudební festival 
 www  .  ceskedotekyhudby.cz

Živá exotika – výstava exotického zvířectva 
  www  .  zivaexotika.cz 

Pestrý svět hracích karet  www  .  praguewelcome.cz

Jazz meets World – jazzový festival  www  .  jmw.cz

leden 16 čtvrtek
Ctirad

1 středa
Nový rok 17 Pátek

Drahoslav

2 čtvrtek
Karina 18 sObOta

Vladislav 

3 Pátek
Radmila 19 neděle

Doubravka 

4 sObOta
Diana 20 POndělí

Ilona / Sebastián 

5 neděle
Dalimil 21 úterý

Běla 

6 POndělí
Tři králové 22 středa

Slavomír 

7 úterý
Vilma 23 čtvrtek

Zdeněk 

8 středa
Čestmír 24 Pátek

Milena 

9 čtvrtek
Vladan 25 sObOta

Miloš 

10 Pátek
Břetislav 26 neděle

Zora 

11 sObOta
Bohdana 27 POndělí

Ingrid 

12 neděle
Pravoslav 28 úterý

Otýlie 

13 POndělí
Edita 29 středa

Zdislava 

14 úterý
Radovan 30 čtvrtek

Robin 

15 středa
Alice 31 Pátek

Marika 

http://www.infocentrum.jh.cz


Největší středočeské město leží 25 km severozápadně od Prahy a nabízí řadu architektonických památek. Mezi ty 
nejzajímavější patří Kaple sv. Floriána, budova Radnice nebo Kladenský zámek s malebnou zahradou a zpřístup-
něným medvědáriem. Celé město obklopují krásné lesy, kterými vede hustá síť cyklostezek. Za návštěvu stojí také 
areál Městského stadionu Sletiště s in-line dráhou, lezeckým parkem i Fit parkem (nejen) pro seniory. Odpočívat 
i užít si vodní radovánky lze v nedalekém aquaparku s divokou řekou, průplavovou jeskyní, tobogány a skluzavka-
mi. S dětmi určitě navštivte unikátní trampolínový park. Přijeďte do Kladna, těšíme se na vás!

Městské informační centrum Kladno
T. G. Masaryka 499, 272 01 Kladno
tel.: 312 604 540
e-mail: infocentrum@mestokladno.cz
Otevírací doba: po – pá 9 – 17, so 9 – 13, ne a státní svátky – zavřeno www.mestokladno.cz

Víte, že... 
Marta a Míša, dvě med-
vědice, které žijí v kla-
denském medvědáriu 
už od roku 2001, zde 
nalezly domov poté, co 
je členové ukrajinského 
cirkusu zanechali svému 
osudu v Moravských 
Budějovicích? 

Kladno
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únor

Peníze – hlavní výstava ze stejnojmenného cyklu  www  .  nm.cz

Fašanky – lidové slavnosti www  .  nulk.cz

Dance of Love – taneční festival www  .  danceoflove.cz

Chinaski – speciální narozeninový koncert k 20. výročí kapely 
  www  .  o2arena.cz

Otevři zahradu rajskou – benediktini v srdci Evropy 
 www  .  ngprague.cz

únor

1 sObOta
Hynek 16 neděle

Ljuba 

2 neděle
Nela 17 POndělí

Miloslava 

3 POndělí
Blažej 18 úterý

Gizela 

4 úterý
Jarmila 19 středa

Patrik 

5 středa
Dobromila 20 čtvrtek

Oldřich 

6 čtvrtek
Vanda 21 Pátek

Lenka 

7 Pátek
Veronika 22 sObOta

Petr 

8 sObOta
Milada 23 neděle

Svatopluk 

9 neděle
Apolena 24 POndělí

Matěj 

10 POndělí
Mojmír 25 úterý

Liliana 

11 úterý
Božena 26 středa

Dorota 

12 středa
Slavěna 27 čtvrtek

Alexandr 

13 čtvrtek
Věnceslav 28 Pátek

Lumír 

14 Pátek
Valentýn   

15 sObOta
Jiřina 

http://www.mestokladno.cz


Víte, že... 
Hořické trubičky se v Hořicích pečou 
podle receptu napoleonského kuchaře 
už více než dvěstě let a nedávno byly 
zapsány na seznam výrobků, které nesou 
Chráněné zeměpisné označení EU?

Přijměte pozvání do Hořic v Podkrkonoší – města kamenné krásy a sladkých trubiček. Ideální poloha na křižovatce 
cest, množství památek i atraktivní okolí láká k návštěvě milovníky historie a umění i příznivce pěší a cykloturistiky. 
Do obecného povědomí město vstoupilo bitvou mezi husity Jana Žižky a opoziční šlechtou v roce 1423. Husitský 
odkaz se zde dodnes odráží v mnoha památkách. Dlouhá sochařská tradice i bohatá ložiska pískovce daly vznik-
nout sochařsko-kamenické škole, kde tvořili přední čeští sochaři, jejichž díla zdobí město, Smetanovy sady a jsou 
chloubou Galerie plastik. Výsledkem letních symposií sochařů je jedinečná sbírka moderního umění pod širým 
nebem. Z rozhleden Hořický chlum a Masarykova věž samostatnosti jsou nejkrásnější výhledy do Podkrkonoší. 
Secesní koupaliště Dachova se slunečními lázněmi patří k  nejkrásnějším v  České republice. Barokní, klasické 
i moderní umění, závody motocyklů „300 zatáček G. Havla“ a veteránů „Česká Tourist Trophy“, kulinářská výroba 
sladkých trubiček - to vše a mnohem víc jsou atributy Hořic, města, kam stojí za to „přijít pobejt!“

Městské informační centrum Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 3, 508 01 Hořice
tel., fax: 493 620 121
e-mail: infocentrum@horice.org 
Otevírací dobu najdete na webových stránkách. www.horice.org 
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březen
březen 16 neděle

Elena / Herbert 

1 sObOta
Bedřich 17 POndělí

Vlastimil 

2 neděle
Anežka 18 úterý

Eduard 

3 POndělí
Kamil 19 středa

Josef 

4 úterý
Stela 20 čtvrtek

Světlana 

5 středa
Kazimír 21 Pátek

Radek 

6 čtvrtek
Miroslav 22 sObOta

Leona 

7 Pátek
Tomáš 23 neděle

Ivona

8 sObOta
Gabriela 24 POndělí

Gabriel 

9 neděle
Františka 25 úterý

Marián 

10 POndělí
Viktorie 26 středa

Emanuel 

11 úterý
Anděla 27 čtvrtek

Dita 

12 středa
Řehoř 28 Pátek

Soňa 

13 čtvrtek
Růžena 29 sObOta

Taťána 

14 Pátek
Růt / Matylda 30 neděle

Arnošt 

15 sObOta
Ida 31 POndělí

Kvido 

Jeden svět – filmový festiva www  .  oneworld.cz

Febiofest – tradiční filmový festival www  .  febiofest.cz

Bílanská valaška – závod v obřím slalomu www  .  skibila.cz

Rollando Villazón – Mozart – koncert proslulého tenoristy   
 www  .  nachtigallartists.cz

Motocykl - 18. ročník mezinárodního veletrhu motocyklů 
 www  .  motocykl.praha.cz

http://www.horice.org


Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sídlí v zámku, původně vodní tvrzi ze 13. století. V druhé polovině 
16. století byl zámek upraven do renesanční podoby. O dvě století později bylo dobudováno arkádové nádvoří 
a provedena barokní nástavba kaple. Konečnou podobu zámku vtiskly stavební úpravy v 19. století. Zároveň 
byl založen v přilehlém okolí  anglický park se vzácnými i cizokrajnými stromy. Jen pár kroků odtud se nachází  
ateliér Zdenky Braunerové (1858 – 1934) se stálou expozicí umělkyně. Stavba byla realizována dle jejího vlastní-
ho návrhu, inspirovaného anglickými venkovskými domy (cottage), v letech 1903 – 1904. V dobovém interiéru 
je prezentována kolekce obrazů a předmětů z pozůstalosti malířky a ze sbírek muzea.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek čp. 1, 252 63 Roztoky
Otevřeno:  Areál zámku: celoročně, středa – neděle 10 – 18 

Ateliér Zdenky Braunerové: duben – říjen, středa – neděle 10 – 18
tel.: 233 029 011
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz, pokladna@muzeum-roztoky.cz www.muzeum-roztoky.cz

Roztoky

Víte, že... 
v letošní sezóně bude veřejnosti zpřístup-
něn po generální opravě zámek s novými 
expozicemi? 

duben
duben

1 úterý
Hugo 16 středa

Irena 

2 středa
Erika 17 čtvrtek

Rudolf 

3 čtvrtek
Richard 18 Pátek

Valérie 

4 Pátek
Ivana 19 sObOta

Rostislav 

5 sObOta
Miroslava 20 neděle

Marcela Velikon.

6 neděle
Vendula 21 POndělí

Alexandra Velikon.

7 POndělí
Heřman / Hermína 22 úterý

Evženie 

8 úterý
Ema 23 středa

Vojtěch 

9 středa
Dušan 24 čtvrtek

Jiří 

10 čtvrtek
Darja 25 Pátek

Marek 

11 Pátek
Izabela 26 sObOta 

Jaroslav, Oto 

12 sObOta
Julius 27 neděle

Jaroslav 

13 neděle
Aleš 28 POndělí

Vlastislav

14 POndělí
Vincenc 29 úterý

Robert 

15 úterý
Anastázie 30 středa

Blahoslav 

Čas života s paličkovanou krajkou – výstava www  .  kladnozive.eu

Den Země – mezinárodní oslavy Dne Země www  .  denzeme.cz

Duke Ellington Orchestra Tour 2014 www  .  lucpra.com

Robbie Williams – zpěvák uvede své nové album  
Swing Both Ways www  .  sazkaticket.cz

Veletrh Víno a delikatesy www  .  vegoprag.cz
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Dačice ležící v  nejvýchodnějším cípu Jihočeského kraje jsou vstupní branou do  zajímavých turistických oblastí 
Podyjí a  České Kanady, kterými vede hustá síť značených turistických tras. Kromě zámku je chloubou města 
vynález výroby kostkového cukru, s jehož historií se seznámíte v Městském muzeu. Motiv kostky cukru je možné 
ve městě potkat i na mnoha dalších místech. Na návštěvníky se těší Letecké muzeum V. Götha a řada kulturních  
akcí. K  těm nejatraktivnějším patří historická slavnost Házení kozla z  věže nebo dřevosochařské sympozium 
Dačická řežba. Kvalitní koupání nabízí moderní městské koupaliště. Navštivte dačické infocentrum, kde získáte 
tipy na výlety a budete si moci zakoupit originální suvenýry.

Město Dačice 
Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
tel.: 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách.  www.dacice.cz

Víte, že... 
myšlenku na výrobu kostky cukru 
vnukla J. K. Radovi, řediteli  
rafinerie, jeho manželka Juliana?  
Stalo se tak v roce 1841 poté, co se 
zranila při sekání cukrové homole.

Dačice
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květen
květen 16 Pátek

Přemysl 

1 čtvrtek
Svátek práce 17 sObOta

Aneta 

2 Pátek
Zikmund 18 neděle

 Nataša

3 sObOta
Alexej 19 POndělí

Ivo 

4 neděle
Květoslav 20 úterý

Zbyšek 

5 POndělí
Klaudie 21 středa

Monika 

6 úterý
Radoslav 22 čtvrtek

Emil 

7 středa
Stanislav 23 Pátek

Vladimír 

8 čtvrtek
státní svátek 24 sObOta

Jana 

9 Pátek
Ctibor 25 neděle

Viola 

10 sObOta
Blažena 26 POndělí

Filip 

11 neděle
Svatava 27 úterý

Valdemar 

12 POndělí
Pankrác 28 středa

Vilém 

13 úterý
Servác 29 čtvrtek

Maxmilián / Maxim 

14 středa
Bonifác 30 Pátek

Ferdinand 

15 čtvrtek
Žofie 31 sObOta

Kamila 

Jízda králů – lidová slavnost www  .  jizdakralu.cz

Husitské slavnosti ve Slaném www  .  meuslany.cz

Svět knihy – veletrh www  .  svetknihy.cz

Prague Fringe Festival – mix komedie, divadla, hudby a zábavy 
  www  .  praguefringe.com

La rondine (Vlaštovka) – představení v rámci  
Roku české hudby 2014  www  .  opera .cz

http://www.dacice.cz


Klatovy

Víte, 
že... 
spojovací můstek 
do bývalé jezuitské  
koleje navrhla 
a realizovala  
v r. 2012 světozná-
má architektka  
Eva Jiřičná?

MĚSTO KLATOVY, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu                            
nám. Míru 62, 339 01 klatovy I
tel.: 376 347 240/250, e-mail: icklatovy@mukt.cz
Otevřeno:  říjen až březen po – pá 9 – 17 

duben až září po – ne 9 – 17

Město Klatovy, založené Přemyslem Otakarem II. roku 1260, patří se svou bohatou historií mezi vzácné klenoty 
Čech. Je to „v krajině nejkrásněji zasazené české město“. Každý kdo se ho jen dotkne očima, zůstane očarován. 
Hned při první procházce centrem na  vás dýchne atmosféra dávných časů. Městu vévodí 81 m vysoká Černá 
věž s krásným výhledem na šumavské hory. K věži přiléhá rozsáhlá barokní jezuitská kolej se starým gymnáziem 
a kostelem, pod nímž se skrývají tajemné katakomby s pohřebištěm členů jezuitského řádu a  jeho dobrodinců  
z řad místní šlechty, měšťanů a vojska. Klatovy jsou obklopeny sítí turistických cest, cyklotras a zimních běžeckých 
stop, vedoucích půvabnou přírodou. Každý návštěvník si tu přijde na své.

www.klatovy.cz/icklatovy
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červen
červen

1 neděle
Laura 16 POndělí

Zbyněk 

2 POndělí
Jarmil 17 úterý

Adolf 

3 úterý
Tamara 18 středa

Milan 

4 středa
Dalibor 19 čtvrtek

Leoš 

5 čtvrtek
Dobroslav 20 Pátek

Květa 

6 Pátek
Norbert 21 sObOta

Alois 

7 sObOta
Iveta / Slavoj 22 neděle

Pavla 

8 neděle
Medard 23 POndělí

Zdeňka

9 POndělí
Stanislava 24 úterý

Jan 

10 úterý
Gita 25 středa

Ivan 

11 středa
Bruno 26 čtvrtek

Adriana 

12 čtvrtek
Antonie 27 Pátek

Ladislav 

13 Pátek
Antonín 28 sObOta

Lubomír 

14 sObOta
Roland 29 neděle

Petr a Pavel 

15 neděle
Vít 30 POndělí

Šárka

René Pape v Rudolfinu www  .  nachtigallartists.cz

Den města v Jindřichově Hradci – tradiční městské oslavy 
  www  .  infocentrum.jh.cz

Festival muzejních nocí www  .  muzejninoc.cz

Urbano Latino Festival – unikátní tanečně hudební projekt 
  www  .  urbanofest.cz

Oživené židovské město Třebíč www  .  mkstrebic.cz

http://www.klatovy.cz/icklatovy


Víte, že... 
mostecký kostel Nanebevzetí 
Panny Marie je zapsán  
v Guinessově knize rekordů jako 
nejtěžší předmět, který kdy byl 
přepraven po kolejích?  
Přesunut byl v roce 1975,  
a to o plných 841 metrů. 

Most

Město Most leží pod Krušnými horami a  mezi kopci Českého středohoří. Navštívit v  něm můžete mnoho  
zajímavých míst. Dominantou města je hrad Hněvín, nachází se v něm restaurace, hvězdárna, vyhlídková věž 
a od  jara do podzimu je veřejnosti zpřístupněna alchymistická Dílna magistra Kelleyho. Nedaleko se nachází 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přestěhován, jeho technologicky unikátní přesun budí 
obdiv v celém světě. Podél dostihového závodiště a ve sportovních areálech u  jezer Matylda a Benedikt leží 
několikakilometrové in-line dráhy. „Dromy“ autodrom, hipodrom a  aerodrom jsou ukázkou smysluplně re-
kultivované a revitalizované krajiny. V areálu bývalého hlubinného dolu Julius III se nachází Podkrušnohorské 
technické muzeum, kde můžete poznat hornictví na „vlastní kůži“.

Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 69 Most  
tel.: 476 448 111
e-mail: posta@mesto-most.cz 
Otevírací dobu najdete na webových stránkách.

Turistické informační centrum 
Radniční 1/2, 434 69 Most
tel.: 476 448 223 (220), 774 105 314
e-mail: infocentrum@mesto.most.cz www.mesto-most.cz

www.imostecko.cz
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červenec
červenec 16 středa

Luboš

1 úterý
Jaroslava 17 čtvrtek

Martina

2 středa
Patricie 18 Pátek

Drahomíra 

3 čtvrtek
Radomír 19 sObOta

Čeněk 

4 Pátek
Prokop 20 neděle

Ilja 

5 sObOta
Cyril a Metoděj 21 POndělí

Vítězslav 

6 neděle
Mistr Jan Hus 22 úterý

Magdaléna 

7 POndělí
Bohuslava 23 středa

Libor 

8 úterý
Nora 24 čtvrtek

Kristýna 

9 středa
Drahoslava 25 Pátek

Jakub 

10 čtvrtek
Libuše / Amálie 26 sObOta

Anna 

11 Pátek
Olga 27 neděle

Věroslav 

12 sObOta
Bořek 28 POndělí

Viktor 

13 neděle
Markéta 29 úterý

Marta 

14 POndělí
Karolína 30 středa

Bořivoj 

15 úterý
Jindřich 31 čtvrtek

Ignác 

Folkový Most – koncerty www  .  imostecko.cz

MFF Karlovy Vary  www  .  kkvif.cz

Rock for people – rockový festival www  .  rockforpeople.cz

Husovy oslavy www  .  husinec.cz

Pražské folklórní dny – 8. ročník tradičního festivalu  
 www  .  praguefestival.cz

http://www.mesto-most.cz


Přijeďte do Chomutova na letní dovolenou. Adrenalin i odpočinek si užijete na Kamencovém jezeře, které je jediné 
svého druhu na světě. V Podkrušnohorském zooparku mohou rodiny s dětmi pozorovat více než 160 druhů zvířat 
Eurasie, ve  skanzenu Stará Ves se seznámí s  bohatou historií Podkrušnohoří. Turistům, cyklistům i  milovníkům  
in-line bruslení je určena stezka v Bezručově údolí, které je nejdelší a nejhlubší v Krušných horách. A pro milovníky 
historie je tu historické centrum Chomutova, které je vyhlášenou památkovou zónou.

Víte, že... 
v chomutovské čtvrti  
Zadní Vinohrady je moderní 
sportovní, kulturní a relaxační 
areál, kde se nachází 3D Kino 
Svět, vodní ráj Aquasvět, 
zimní stadion SD aréna,  
atletický i fotbalový stadion  
a in-line dráha?

Chomutov

Městské informační centrum
U Městských mlýnů 5885
430 01 Chomutov
tel.: 800 100 473 (bezplatná linka)
e-mail: info@echomutov.cz
Otevřeno: po – ne 9 – 17 www.eChomutov.cz

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

srpen
srpen 16 sObOta

Jáchym 

1 Pátek
Oskar 17 neděle

Petra 

2 sObOta
Gustav 18 POndělí

Helena 

3 neděle
Miluše 19 úterý

Ludvík 

4 POndělí
Dominik 20 středa

Bernard 

5 úterý
Kristián / Milivoj 21 čtvrtek

Johana 

6 středa
Oldřiška 22 Pátek

Bohuslav 

7 čtvrtek
Lada 23 sObOta

Sandra 

8 Pátek
Soběslav 24 neděle

Bartoloměj 

9 sObOta
Roman 25 POndělí

Radim 

10 neděle
Vavřinec 26 úterý

Luděk 

11 POndělí
Zuzana 27 středa

Otakar 

12 úterý
Klára 28 čtvrtek

Augustýn 

13 středa
Alena 29 Pátek

Evelína 

14 čtvrtek
Alan / Sylva 30 sObOta

Vladěna 

15 Pátek
Hana 31 neděle

Pavlína 

Flora Olomouc – letní etapa veletrhu  www  .  flora-ol.cz

Země živitelka – tradiční zemědělská výstava www  .  vcb.cz

Keltská noc – krkonošský open air festival s nejlepším  

výhledem www  .  keltskanoc.cz

Open Air Festival Panenský Týnec 2014 

 www  .  letnifestivalyinfo.cz

http://www.echomutov.vz


Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, město s nejdelším názvem v ČR, leží na obou březích Labe v úrodném 
Polabí. Je přitažlivé vodními plochami vhodnými pro rekreaci, cyklostezkami v  lužních lesích a  dostatkem 
možností ke sportování, je oázou klidu v blízkosti hlavního města. 
Na  Zámku Brandýs můžete navštívit expozici věnovanou Habsburské monarchii a  posledním majitelům –  
císaři Karlovi I., arcivévodovi Ludvíku Salvátorovi Toskánskému a  jeho sbírkám. Zahrady zámku ožijí vždy  
poslední víkend v  dubnu „Audiencí u  císaře Karla I.“, jejíž vojensko-historický program věnovaný setkání 
vojáků a historických jednotek všech období láká historické nadšence i celé rodiny.
Stará Boleslav, spjatá s  počátky českého státu a tradicí křesťanské kultury v  srdci Čech, je vždy v  den  
sv. Václava místem Národní svatováclavské pouti a po celý rok cílem mnoha poutníků k Palladiu země české.

Víte, že... 
v roce 2009 navštívil Starou 
Boleslav u příležitosti Národní 
svatováclavské pouti papež 
Benedikt XVI. a sloužil zde mši 
pro 50 tisíc poutníků?

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Bolelsav
tel.: 731 660 933
Otevírací dobu najdete na webových stránkách.

www.brandysko.cz
www.infocentrum-brandysko.cz 

Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

září
září

1 POndělí
Linda / Samuel 16 úterý

Ludmila 

2 úterý
Adéla  17 středa

Naděžda 

3 středa
Bronislav 18 čtvrtek

Kryštof 

4 čtvrtek
Jindřiška 19 Pátek

Zita 

5 Pátek
Boris 20 sObOta

Oleg 

6 sObOta
Boleslav 21 neděle

Matouš 

7 neděle
Regina 22 POndělí

Darina

8 POndělí
Mariana 23 úterý

Berta 

9 úterý
Daniela 24 středa

Jaromír 

10 středa
Irma 25 čtvrtek

Zlata 

11 čtvrtek
Denisa 26 Pátek

Andrea 

12 Pátek
Marie 27 sObOta

Jonáš 

13 sObOta
Lubor 28 neděle

Václav 

14 neděle
Radka 29 POndělí

Michal

15 POndělí
Jolana 30 úterý

Jeroným

Dvořákova Praha – 7. ročník mezinárodního hudebního  
festivalu  www  .  dvorakovapraha.cz

Vyšehrátky – divadelní festival ww  .  vysehratky.cz

Hradozámecká noc www  .  hradozameckanoc.cz

Kabát – po čertech velkej koncert II – koncert na pláni  
na Vypichu  www  .  kabat.cz

Jiřinkové slavnosti 2014 – výstava www  .  vll.cz

http://www.brandysko.cz


Královské město Slaný leží od  dávných časů na  důležité obchodní křižovatce. Svou polohou a  zajímavým  
okolím je ideálním místem k celodenním výletům i z hlavního města. K procházkám přírodou láká nová naučná 
stezka na Slánské hoře. V centru města se pokocháte kulturními památkami a tělo můžete provětrat ve Víceúčelové 
sportovní hale s bazénem nebo ve Sportovním centru. Ochutnáte slánské víno nebo znamenité třebízské pálenky. 
Navštívit můžete kulturní a sportovní akce, třeba květnové Husitské slavnosti, zářijové rožnění martinického býka 
nebo letní koncerty pod širým nebem. Proto neváhejte a vydejte se objevit kouzlo Slaného!

Infocentrum Slaný
Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný
tel.: 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz
Otevřeno: duben až říjen po – pá 9 –  17
so, ne, státní svátky 10 –  16
listopad až březen po – pá 9 – 16

www.meuslany.cz, www.infoslany.cz
www.muzeum.slansko.cz, www.vshslany.cz

Víte, že... 
ve Slaném v Infocentru najdete nejpočetnější
sbírku slánek na světě, včetně největší funkční 
slánky?

Slaný
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říjen
říjen 16 čtvrtek

Havel

1 středa
Igor 17 Pátek

Hedvika 

2 čtvrtek
Olivie / Oliver 18 sObOta

Lukáš 

3 Pátek
Bohumil 19 neděle

Michaela 

4 sObOta
František 20 POndělí

Vendelín 

5 neděle
Eliška 21 úterý

Brigita 

6 POndělí
Hanuš 22 středa

Sabina 

7 úterý
Justýna 23 čtvrtek

Teodor 

8 středa
Věra 24 Pátek

Nina 

9 čtvrtek
Štefan / Sára 25 sObOta

Beáta 

10 Pátek
Marina 26 neděle

Erik 

11 sObOta
Andrej 27 POndělí

Šarlota / Zoe 

12 neděle
Marcel 28 úterý

státní svátek 

13 POndělí
Renáta 29 středa

Silvie 

14 úterý
Agáta 30 čtvrtek

Tadeáš 

15 středa
Tereza 31 Pátek

Štěpánka

Après Ski 2014 – festival zimních radovánek  
 www  .  apresskipraha.cz

4x4 dny v pohybu www  .  ctyridny.cz

Festival dokumentárního filmu v Jihlavě 
 www  .  dokumet-festival.cz

Hudební most Praha – Drážďany www  .  collegium1704.cz

Zlatá přilba – legendární plochodrážní závod  www  .  zlataprilba.cz

http://www.meuslany.cz


Víte, že... 
židovská čtvrť v Třebíči je jediný doklad židovské kultury mimo 
území Izraele zapsaný v prestižním seznamu UNESCO? 

Třebíč

Díky bohaté historii Třebíče mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných památek zapsaných na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to baziliku sv. Prokopa a židovskou čtvrť s židovským 
hřbitovem. V Třebíči se však nachází i další zajímavosti, které stojí za to navštívit, např. Muzeum Vysočiny Třebíč, 
interaktivní expozice „Cesty časem“, židovské muzeum v  Domě Seligmanna Bauera, městská věž nebo také 
nový aquapark Laguna. Za pozornost jistě stojí i festival židovské kultury Šamajim či Slavnosti Tří kápí.

Turistické informační centrum Národní dům
Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč
tel.: 568 610 021, 568 847 070, e-mail: info@mkstrebic.cz
Aktuální otevírací dobu TIC Národní dům najdete na našich
webových stránkách. www.visittrebic.eu
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1 sObOta
Felix 16 neděle

Otmar 

2 neděle
Památka zesnulých 17 POndělí

Mahulena

3 POndělí
Hubert 18 úterý

Romana 

4 úterý
Karel 19 středa

Alžběta 

5 středa
Miriam 20 čtvrtek

Nikola 

6 čtvrtek
Liběna 21 Pátek

Albert 

7 Pátek
Saskie 22 sObOta

Cecílie 

8 sObOta
Bohumír 23 neděle

Klement 

9 neděle
Bohdan 24 POndělí

Emílie

10 POndělí
Evžen 25 úterý

Kateřina

11 úterý
Martin 26 středa

Artur 

12 středa
Benedikt 27 čtvrtek

Xenie 

13 čtvrtek
Tibor 28 Pátek

René 

14 Pátek
Sáva 29 sObOta

Zina 

15 sObOta
Leopold 30 neděle

Ondřej 

Slánské jazzové dny www  .  meuslany.cz

Kytara napříč žánry – mezinárodní festival akustické kytary 
 www  .  kytaranapriczanry.cz

Minerály Brno - 30. mezinárodní prodejní výstava minerálů, 
fosilií, šperků a přírodnin www  .  bvv  .  cz/mineraly-brno/

Týden vědy a techniky – nabídka přednášek, exkurzí,  
výstav a diskusních večerů www  .  tydenvedy.cz

listopad

http://www.visittrebic.eu


Betlémářství a  betlémy v  Třešti jsou jedním z  fenoménů města, který daleko přesáhl hranici regionu. Tato 
tradice vznikla v Třešti počátkem 19. století, kdy se objevily první papírové betlémy, které byly postupně nahra-
zovány dřevěnými. Místní řezbáři vyřezávají dřevěné figurky dodnes. Každoročně po celou vánoční dobu (od  
26. prosince do 2. února) jsou betlémy přístupny nejširší veřejnosti. Přímo v domácnostech třešťských betlémá-
řů si jich mohou návštěvníci města prohlédnout asi dvacítku. Tradiční Betlémská cesta je rarita, která nemá 
v naší republice obdoby. Přijeďte se přesvědčit do Třeště...

Město Třešť                           
turistické informační centrum třešť
rooseweltova 462, 589 01 třešť
tel.: 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách.

Víte, že... 
V Schumpeterově domě v Třešti jsou  
unikátní betlémy k vidění po celý rok?

Třešť – město betlémů

www.trest.cz, http://muzeum.ji.cz
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prosinec 
prosinec 16 úterý

Albína 

1 POndělí
Iva 17 středa

Daniel 

2 úterý
Blanka 18 čtvrtek

Miloslav 

3 středa
Svatoslav 19 Pátek

Ester 

4 čtvrtek
Barbora 20 sObOta

Dagmar 

5 Pátek
Jitka 21 neděle

Natálie 

6 sObOta
Mikuláš 22 POndělí

Šimon 

7 neděle
Ambrož / Benjamín 23 úterý

Vlasta 

8 POndělí
Květoslava 24 středa

Adam a Eva 

9 úterý
Vratislav 25 čtvrtek

Boží hod vánoční 

10 středa
Julie 26 Pátek

Štěpán

11 čtvrtek
Dana 27 sObOta

Žaneta 

12 Pátek
Simona 28 neděle

Bohumila 

13 sObOta
Lucie 29 POndělí

Judita 

14 neděle
Lýdie 30 úterý

David 

15 POndělí
Radana / Radan 31 středa

Silvestr

Živý betlém na Chvalském zámku www  .  chvalskyzamek.cz

Radujme se, veselme se www  .  nulk.cz

Zimní prohlídky hradu Sychrov www  .  sychrov.cz

Vánoční kilometr – plavecké soutěže www  .  nautilus-ksp.cz

Karlštejnský královský advent www  .  hradkarlstejn.cz

Vánoční trhy v Brně  www  .  brnenskevanoce.cz

http://www.trest.cz


1034 –  Břetislav I. usedl na český knížecí trůn
1104 –  byl vysvěcen kostel sv. Benedikta při třebíč-

ském klášteru
1154 –  bylo založeno lázeňské město Teplice
1174 –  zemřel Vladislav II., druhý český král z rodu 

Přemyslovců
1204 –  byl založen cisterciácký klášter Velehrad
1264 –  Přemysl Otakar II. nechal založit město Čáslav
1314 –  tímto rokem končí původní záznamy 

v Dalimilově kronice
1334 –  český král Jan Lucemburský jmenoval svého 

syna Karla moravským markrabětem
1344 –  pražské biskupství bylo povýšeno na arcibis-

kupství a prvním pražským arcibiskupem se 
stal Arnošt z Pardubic ● byla zahájena stavba 
katedrály sv. Víta 

1364 –  zemřel Arnošt z Pardubic, pražský arcibiskup
1414 –  Jan Hus se vydal na cestu do Kostnice  

na koncil 
1424 –  u Přibyslavi zemřel Jan Žižka z Trocnova
1464 –  v Praze byl založen cech mydlářů
1484 –  do Vimperka přišel pasovský tiskař Johann 

Alacraw a založil zde knihtisk, malé šumavské 

město se tak stalo v pořadí druhým tiskařským 
střediskem na našem území.

1544 –  narodil se Martin Špetle z Třibřich a Ostřešan, 
český diplomat

1554 –  do Prahy se jako osobní lékař Ferdinanda 
Tyrolského přestěhoval Pietro Andrea Mattioli, 
autor známého herbáře, vydaného tentýž rok 
v Benátkách

1564 –  Maxmilián II. nastoupil vládu v Českých zemích, 
Uhrách a Svaté říši římské ● narodil se Kryštof 
Harant z Polžic a Bezdružic, cestovatel a spiso-
vatel 

1584 –  zemřel Ladislav II. Popel z Lobkovic, císař-
ský rada, dvorský maršál a nejvyšší hofmistr 
Království českého

1664 –  zemřel Jan Mydlář, člen známé staroměstské 
katovské rodiny

1714 –  arménský obchodník Georgius Deodatus ote-
vřel v Praze první kavárnu v domě U zlatého 
hada  
● narodil se Jan Jiří Benda, český houslista a hu-
dební skladatel

1814 –  v Opavě bylo otevřeno Gymnaziální muzeum, 
první muzejní instituce v českých zemích, 
předchůdce Slezského muzea ● narodil se 
Václav Svatopluk Štulc, český kněz a spiso-
vatel 

1834 –  ve Stavovském divadle měla premiéru hra 
Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka s hudbou 
Františka Škroupa a Karel Strakatý zde poprvé 
zazpíval píseň Kde domov můj

1854 –  čeští přistěhovalci založili město Praha v ame-
rickém Texasu

1864 –  Antonín Petrof postavil svůj první koncertní 
klavír ● narodil se Adolf Hrstka, český lékař 
a vlastivědný pracovník 

1874 –  konal se první ročník Velké pardubické, ve kte-
rém zvítězil hnědák Fantome s jezdcem George 
Sayersem  
● ve Vídni se narodila Noemi Jirečková, česká 
klavíristka 

1894 –  sourozenci Baťovi založili ve Zlíně živnost 
na výrobu obuvi

1904 –  21. ledna – v Brně se konala premiéra opery 
Leoše Janáčka Její pastorkyňa 

1914 –  28. července Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku 
Srbsku, začala první světová válka ● Viktor Kaplan 
vyrobil v Brně svou první turbínu ● v Protivíně se 
narodil Jiří Kolář, český básník a výtvarník 

1924 –  v Praze zemřela MUDr. Anna Bayerová, 
po Bohuslavě Keckové historicky druhá  
česká lékařka 

1934 –  Kounovský učitel Antonín Patejdl objevil 
na náhorní plošině Rovina nad obcí známé 
Kounovské kamenné řady 

1944 –  zemřel Alois Musil - orientalista a arabista, 
moravský katolický kněz, orientalista, biblista, 
cestovatel, etnograf a spisovatel, je považovaný 
za jednoho z největších orientalistů a arabistů 
přelomu 19. a 20. století

1954 –  zemřel Vojtěch Mastný - významný českoslo-
venský diplomat první Československé republi-
ky a český právník

1964 –  na trh byl uveden automobil Škoda 1000 MB 
1974 –  v Praze zemřel prof. Ing. arch. Jiří Kroha – vý-

znamný představitel české moderní meziváleč-
né architektury a designu

1984 –  ve Stockholmu byla udělena Nobelova cena 
za literaturu pro rok 1984 národnímu umělci, 
básníku Jaroslavu Seifertovi 

1994 – byla založena Galerie Rudolfinum v Praze 
2004 – Česká republika vstoupila do Evropské unie 
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gotické valené klenby. Domovní znamení U Zlatého 
hada se na domě objevilo až později, zřejmě kon-
cem 18. století.

Noemi Jirečková (1874 – 1963)
Byla významnou českou klavíristkou. Narodila se 
ve Vídni, v rodině právního a literárního vědce 
a historika Hermenegilda Jirečka. Blízký vztah 
měla k Vysokému Mýtu, rodnému městu svého 
otce. Ve vile na Vinicích jako dítě trávila každé 
léto a tam také žila od roku 1907 až do své smrti. 
Jirečková vystupovala již jako dvanáctiletá, od ro-
ku 1891 pravidelně koncertovala na evropských 
pódiích. Roku 1895 absolvovala velké koncertní 
turné s českým houslovým virtuosem Františkem 
Ondříčkem. Byla považována za jednu z nejlepších 
interpretek díla Ludwiga van Beethovena. V roce 
1907 ze zdravotních důvodů ukončila svou hu-
dební kariéru a společně se svou sestrou Julií se 
věnovala fotografické tvorbě. 

Kounovské kamenné řady 
V okrese Louny, v přírodním parku Džbán na náhorní 
plošině Rovina nad Kounovem se nachází 14 neúpl-
ných rovnoběžných řad sestavených z přibližně dvou 
tisíc křemencových kamenů v severojižní orientaci. 
Řady objevil v roce 1934 kounovský učitel Antonín 
Patejdl. Publikoval o nich zprávu ve vlastivědném 
sborníku žateckého muzea a na řady kamenů také 
upozornil archeology. Pozdějším zkoumáním bylo 
potvrzeno, že sestavené řady jsou prokazatelně 
dílem člověka. Přes další výzkumy se však nepoda-
řilo určit dobu vzniku řad a ani jejich účel. Jednou 
z nejpravděpodobnějších hypotéz vysvětlujících 
jejich význam je, že kameny  tvořily jakýsi kalendář. 

V roce 1987 byla v prostoru výskytu kamenných řad 
otevřena dvoukilometrová naučná stezka s jedenácti 
zastaveními s informačními panely. Ty se týkají vedle 
kamenných řad i přírodních společenstev náhorní 
plošiny Rovina , geologických poměrů lokality a také 
nedalekého hradiště z doby halštatské.

Prof. Ing. arch. Jiří Kroha
Jiří Kroha byl architekt, malíř, sochař, scénograf, 
designer a v neposlední řadě pedagog. Narodil se 
v Praze, později se Krohovi přestěhovali do Plzně, 
kde v roce 1911 Jiří dokončil reálku, po níž začal 
studovat na pražské technice architekturu. Jeho 
první realizací po absolutoriu byla úprava interiéru 
kabaretu Montmartre v Řetězové ulici v Praze.  
V roce 1918 se stal členem SVU Mánes. Od roku 
1919 pracoval v Zemském správním výboru v Praze, 
v r. 1926 začal přednášet na Vysokém technickém 
učení v Brně, kam se později s rodinou přestěhoval. 
Mezi válkami se Kroha věnoval kubistickým, funk-
cionalistickým a mašinistickým projektům, několik 
významných realizací má v Mladé Boleslavi. Na po-
čátku druhé světové války byl pro svou komunistic-
kou orientaci zatčen a vězněn gestapem.  
Po osvobození pokračoval ve své architektonické 
i politické činnosti. Po roce 1948 pracoval v duchu 
socialistického realismu. Zabýval se problémem  
tzv. malého bytu a teorií architektury a věnoval se 
také návrhům užitého umění.

Martin Špetle z Třibřich a Ostřešan (1544 – 1623)
Martin Špetle byl významným českým diplomatem  
2. poloviny 16. století, spolupracovník Viléma z Rožm-
berka a polského šlechtice a politika Jana Zamojského. 
Narodil se v Ostřešanech ve východních Čechách 
v katolické zemanské rodině. Po studiiích v Paříži 
a italské Padově se jako diplomat doprovázející Viléma 
z Rožmberka zúčastnil jednání o volbě polského krále 
ve Varšavě. V Polsku se později oženil a usadil. V roce 
1587 byl po smrti krále v souvislosti s bojem o polský 
trůn Janem Zamojským zajat Maxmilián Habsburský. 
Rudolf II. pověřil Viléma z Rožmberka, aby v Polsku vy-
jednal Maxmiliánovo propuštění. Martin Špetle se ujal 
role zprostředkovale jednání mezi Vilémem a Janem 
Zamojským a podařilo se mu úspěšně dosáhnout do-
hody mezi oběma šlechtici a tím i propuštění cisařova 
bratra. I v dalších letech se Špetle věnoval diplomacii. 
Zemřel v Polsku, na zámku Janowiec, jeho majetek 
v Čechách byl vzhledem jeho přestupu na evangelic-
kou víru zkonfiskován. 

První pražská kavárna
Počátkem 18. století přišel do Prahy obchodník 
arabského či arménského původu Gorgos Hatalah. 
V Čechách konvertoval ke katolicismu a začal použí-
vat jméno Georgius Deodatus. Chodil v orientálním 
kroji po Praze, na hlavě nosil nádobu s řeřavým uh-
lím a konvici a prodával kávu. V prodeji se mu dařilo, 
získal měšťanské právo a v roce 1714 si otevřel první 
pražskou kavárnu v domě U Zlatého hada. Tento 
dům stojí na rohu ulic Karlovy a Liliové. Byl postaven 
kolem roku 1419 a v té době byl majetkem zlatníka 
Michala. Ve druhé polovině 16.století došlo k rene-
sanční přestavbě, později zde byly provedeny barok-
ní úpravy. Ve sklepích jsou do současnosti zachovány 

Toto speciální vydání Kalendáře 365 dní je součástí edice 
pravidelných bezplatných čtvrtletníků, které najdete 
v informačních střediscích, kulturních zařízeních a akcích, 
na úřadech, veletrzích cestovního ruchu, aj.  
i-Prague/i-Prag vychází vždy k: 1.2., 1.5., 1.8. a 1.11.
90 dní v Praze vychází vždy k: 1.3., 1.6., 1.9. a 1.12.
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